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Resumo 

 
 
 
AUDEH, Samira Jaber Suliman. Capacidade de Uso das Terras: analogias e 
contradições entre o conhecimento acadêmico e o não acadêmico em áreas de 
agricultura familiar de base ecológica. 2013. 63f. Tese (Doutorado) – Programa 
de Pós-Graduação em Sistemas de Produção Agrícola Familiar. Universidade 
Federal de Pelotas, Pelotas, 2013. 
 
 
 
A agricultura familiar representa a grande maioria dos agricultores do Brasil e sua 
importância é impulsionada pela geração de emprego e renda, segurança alimentar 
e desenvolvimento local. No Estado do Rio Grande do Sul (RS), a agricultura familiar 
representa uma parcela significativa da população rural, sobretudo na região Sul, e 
tem passado por mudanças diante da necessidade de conservação de suas terras. 
O uso adequado das terras e a agricultura de base ecológica, aliado ao saber dos 
agricultores, são alternativas em busca de agroecossitemas mais sustentáveis. O 
objetivo deste trabalho foi analisar comparativamente o sistema de classificação da 
Capacidade de Uso das Terras (CUT), proposto por Klingebiel & Montgomery 
(1961), com os critérios usados pelo agricultor para definir o uso da terra de sua 
propriedade. A pesquisa foi conduzida em seis propriedades agrícolas familiares de 
base ecológica, na região Sul do RS, onde se realizou a identificação da percepção 
dos agricultores, o levantamento utilitário do meio físico e posteriormente o 
enquadramento segundo o sistema CUT. Desta forma, foi possível definir quais 
atributos e de que forma estes influenciam a tomada de decisão por parte dos 
agricultores. Finalmente, pôde-se concluir que a utilização do sistema CUT não é 
adequada à realidade do uso da terra dado pelos agricultores que fizeram parte 
deste estudo na região Sul do RS. 
 
 
 
Palavras-chave: uso das terras; agricultura familiar; etnopedologia. 

.  
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Abstract 

 
 
 
AUDEH, Samira Jaber Suliman. Land-use capability: analogies and 
contradictions between the academic and non-academic knowledge in the 
family ecological farming. 2013. 63f. Tese (Doutorado) – Post-Graduation in 
Agricultural Production Systems Family. Federal University of Pelotas, 2013. 
 
 
 
The family farm represents the vast majority of farmers in Brazil and its importance is 
driven by the generation of employment and income, food security and local 
development. In the state of Rio Grande do Sul (RS), the family farm represents a 
significant portion of the rural population. Especially in Southern region, it has 
undergone changes due to the need of its lands conservation. Appropriate land use 
allied to the farmers knowledge are the alternatives to seek agroecosytems more 
sustainable. This paper analyzes comparatively the land-use capability system, 
proposed by Klingebiel & Montgomery (1961), with the criteria used by farmers to set 
the land use of their farm. It was conducted in six family and ecological farms located 
in the southern region of RS. Thus, it was possible to define which attributes and how 
they influence the farm decision making. Finally, we conclude that the use of the land 
-use capability system is not suited to the reality of studied farmers land use in 
southern RS. 
 
 
 
Key words: land-use capability; family farm; etnopedology. 
  

111 



11 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Figuras 

 

Figura 1 Distribuição dos agroecossistemas estudados....................................... 32 

Figura 2 Esquema das classes, subclasses e unidades de capacidade de uso.. 36 

  

111 



12 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Tabelas 

 

Tabela 1  Agroecossistemas estudados e alguns dos critérios que 

definiram a sua escolha.......................................................... 

 

31 

Tabela 2  Propriedades físicas e químicas, com suas interpretações, 

para definição dos critérios diagnósticos fertilidade e 

permeabilidade do solo........................................................... 

 

 

39 

Tabela 3  Critérios diagnósticos utilizados na avaliação da 

Capacidade de Uso das Terras e respectivas interpretações 

 

40 

Tabela 4  Níveis hierárquicos da classificação de CUT........................... 41 

Tabela 5  

 

Critérios usados pelos agricultores para definir o uso das 

terras......................................................................................... 

 

44 

Tabela 6 Uso das terras na perspectiva acadêmica (segundo a CUT) e 

não acadêmica (segundo a percepção do agricultor)............... 

 

49 

  

111 



13 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Abreviaturas 

 

Al Saturação por Alumínio 

Ca Cálcio 

CQFS Comissão de Química e Fertilidade do Solo 

CTC Capacidade de Troca de Cátions 

CUT Sistema de Classificação de Capacidade de Uso das Terras 

DS Densidade do Solo 

EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

FAO Organização das Nações Unidas para Alimentação e a Agricultura 

IBGE  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

K Potássio 

Ma Macroporosidade 

Mg Magnésio 

Mi Microporosidade.  

MO Matéria Orgânica 

P Fósforo 

pH Potencial Hidrogeniônico em água 

PIB Produto Interno Bruto 

RS Rio Grande do Sul 

SIBCS Sistema Brasileiro de Classificação de Solos 

USDA United States Department of Agriculture 

V% Saturação de Bases 

 

 
 

 

 

 

111 



14 

 

 

 

 

 

 

 

Sumário 

 

1 Introdução .............................................................................................................. 16 

2 Hipotese ................................................................................................................. 19 

3 Objetivos ................................................................................................................ 19 

3.1 Objetivo Geral ..................................................................................................... 19 

3.2 Objetivos Específicos .......................................................................................... 19 

4 Revisão de Literatura ............................................................................................. 20 

4.1 Uso das terras e a agricultura familiar ................................................................. 20 

4.2 Agroecologia e a sustentabilidade da agricultura familiar.................................... 22 

4.3 Planejamentos conservacionistas para agroecossistemas de base familiar ....... 23 

4.4 Avaliações da capacidade do uso das terras ...................................................... 24 

4.5 A pesquisa participativa....................................................................................... 28 

5 Material e Metodos ................................................................................................. 31 

5.1 Seleção dos agroecossistemas ........................................................................... 31 

5.2 Clima ................................................................................................................... 33 

5.3 Geomorfologia e solos......................................................................................... 33 

5.4 Percepção do agricultor – o conhecimento não acadêmico ................................ 34 

5.5 Levantamento utilitário do meio Físico ................................................................ 34 

5.6 Avaliação da fertilidade do solo ........................................................................... 35 

5.7 Avaliação da permeabilidade .............................................................................. 35 

5.8 Enquadramento no sistema CUT ........................................................................ 36 

5.9 Análise comparativa ............................................................................................ 37 

6 Resultados e Discussão ......................................................................................... 38 

6.1 Classificação de Capacidade de Uso das Terras: a visão acadêmica ................ 38 

6.2 Potencialidades e limitações das diferentes glebas frente a sua capacidade de 

uso ...................................................................................................................... 43 

6.3 Classificação de Capacidade de Uso das Terras: a visão não acadêmica ......... 43 

111 



15 

 

 

6.4 Relações existentes entre a CUT (conhecimento acadêmico) e a classificação do 

uso das terras a partir da percepção do agricultor (conhecimento não 

acadêmico) ......................................................................................................... 47 

7 Conclusões ............................................................................................................. 55 

Referências ............................................................................................................... 56 

Anexos ...................................................................................................................... 62 

Planilha – Levantamento do meio físico .................................................................... 63 

  

111 



16 

 

 

 

 

 

 

 

1 Introdução 

 

A agricultura familiar apresenta papel de grande importância no cenário 

agrícola brasileiro, atuando nos aspectos social, econômico, ambiental e cultural. 

Sendo, um dos setores imprescindíveis à manutenção da vida. Para Ploeg (2009) a 

agricultura familiar é parte relevante e indispensável na agricultura mundial, 

contribuindo para a geração de emprego, renda e para o desenvolvimento de modo 

geral. 

No Brasil, a agricultura familiar representa papel de destaque, o que pode ser 

comprovado ao observar os resultados obtidos nos estudos de Guanzirolli et al. 

(2001) e IBGE (2006) que a apontam como responsável por 85,2% dos 

estabelecimentos agrícolas, ocupando 30,5% do total da área agrícola brasileira, 

respondendo por 76,8% do emprego no campo e 40% da produção agropecuária. 

O Rio Grande do Sul (RS), de acordo com o IBGE (2006), é a terceira 

unidade da federação com maior número de estabelecimentos agrícolas familiares, e 

estes representam uma parcela significativa da população rural da região Sul do RS, 

sendo responsável por 27% do Produto Interno Bruto (PIB) no Estado, produzindo 

89% do leite, 74% do milho, 58% da soja, 74% de aves, 71% de suínos, 38% de 

bovinos de corte e 97% do fumo. 

Na região Sul do RS, profundas diferenças no agrário são facilmente 

identificadas. Tais diferenças referem-se ao processo de colonização dessa região, 

onde nas áreas mais nobres, com solos mais desenvolvidos e relevo plano, se 

localizam as grandes propriedades agrícolas, com sua produção baseada na 

monocultura e pecuária de corte. Já nas áreas de relevo ondulado, com solos menos 

desenvolvidos e mais rasos, se encontram as pequenas propriedades agrícolas, 

baseadas na mão-de-obra familiar. Para Paladino (1994), durante a colonização do 

RS predominava a atividade de criação extensiva de gado, como estratégia para 

assegurar a posse do território. Nesta época a demanda por alimentos para 

abastecer o mercado interno já era crescente. 
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Concomitantemente havia grande escassez da mão-de-obra, razão pela qual 

foi estimulada, no século XVIII, a vinda de imigrantes europeus, a fim de ocupar 

espaços e desenvolver atividade de produção de alimentos, com base na mão-de-

obra familiar em pequenas propriedades (colônias). Então, duas sociedades passam 

a conviver em território gaúcho: a dos estancieiros, criadores de gado em grandes 

extensões de terra, latifúndio, empregando a mão-de-obra escrava e de peões, 

localizada na região da campanha, e a dos pequenos produtores que se localizavam 

nas áreas de difícil acesso, que não interessavam aos estancieiros, onde se 

produzia em pequenas quantidades culturas de subsistência, empregando a mão de 

obra familiar em pequenas extensões de terras, minifúndios (PALADINO, 1994). 

Ainda segundo o referido autor, esses dois grupos geraram duas sociedades 

diferentes de acordo com o regime de posse das terras; a primeira dos estancieiros, 

que era rígida, tradicional e hierárquica e a segunda que era a dos agricultores 

familiares, mais igualitária e dinâmica. 

O processo de colonização do território gaúcho levou a ocupação das áreas 

com maiores riscos à degradação pelas propriedades agrícolas familiares, que 

necessitavam usar intensamente suas terras a fim de produzir alimentos. A 

declividade das áreas e a fragilidade dos solos, aliado ao uso intensivo e sem a 

adoção de práticas conservacionistas, causaram sérios problemas de degradação 

das terras. 

O primeiro passo para o desenvolvimento de uma agricultura sustentável é o 

uso adequado da terra de acordo com a sua aptidão, de tal forma que os recursos 

naturais sejam colocados à disposição do homem para o seu uso e benefício e que 

sejam preservados para gerações futuras. A erosão hídrica é um dos principais 

fatores que contribuem para a degradação das terras, salientando, dessa forma, a 

importância do adequado manejo das terras (FLORES, 2008). 

No Brasil o uso das terras é orientado por um sistema de Classificação de 

Capacidade de Uso das Terras (CUT), proposto inicialmente na década de 60, por 

Klingebiel & Montgomery (1961). Mesmo que não trabalhassem à época com o 

conceito da sustentabilidade, a idéia dos referidos autores já sinalizava para a 

necessidade de se considerar integralmente o recurso solo e inserir seus estudos 

em um contexto da preservação e manutenção desse recurso natural para as 

gerações futuras (CASALINHO, 2003). 
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Adaptando a classificação proposta originalmente, Lepsch et al. (1983) 

caracterizam-na como um sistema de classificação interpretativo das terras para o 

uso agrícola, que se apresenta rígido e conservacionista, baseado no uso da terra 

para cada condição do meio, sem considerar as implicações locais e culturais que as 

relações homem-meio estabelecem. Posteriormente, Ramalho Filho & Beek (1995) 

propõem um sistema de classificação de aptidão agrícola, caracterizando-se por ir 

além das características da terra, considerando a relação do homem com o meio. 

Estruturas semelhantes, desenvolvidas a partir dos fundamentos básicos do 

sistema CUT foram, posteriormente, apresentadas por autores como Sombroek 

(1969), FAO (1976), D’Agostini & Schlindwein (1998). 

Conciliar as recomendações de ordem acadêmica, oriundas de classificações 

técnicas, que avaliam as potencialidades e limitações de diferentes glebas de uma 

propriedade agrícola familiar, com as decisões que as famílias agricultoras tomam 

quando estabelecem um plano de uso de suas terras, tem sido uma tarefa difícil, 

tendo em vista a multiplicidade de critérios que esses agricultores utilizam ao 

estabelecerem os diferentes cultivos, a cada ano agrícola. 

Nesse sentido, é importante tentar conciliar o conhecimento acadêmico com o 

conhecimento localmente desenvolvido pelas famílias intra e intergerações. 

Provavelmente essa será uma das condições que possibilitará um planejamento 

integrado das atividades agrícolas de modo a buscar o desenvolvimento de 

agroecossistemas mais sustentáveis. 

Considerar-se-á doravante na presente tese o conceito de solo como o 

conjunto de corpos tridimensionais que ocupam a porção superior da crosta 

terrestre, capaz de suportar plantas, apresentando atributos internos próprios e 

características externas (declividade, pedregosidade, rochosidade) tais que é 

possível descrevê-los e classificá-los, e o de terra como um segmento da superfície 

do globo terrestre definido no espaço e reconhecido em função de características 

compreendidas pelos atributos da biosfera, que sejam razoavelmente estáveis ou 

ciclicamente previsíveis, incluindo aquelas de atmosfera, solo, substrato geológico, 

hidrologia e resultado da atividade do homem (LEPSCH et al., 1983).  
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2 Hipótese 

 

O uso da terra, dado pelo agricultor, apresenta critérios diferentes dos 

estabelecidos na classificação de Capacidade de Uso da Terra proposto por 

Klingebiel & Montgomery (1961). 

 

 

3 Objetivos 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Comparar os tipos de uso da terra estabelecidos pelos critérios do sistema de 

Classificação de Capacidade de Uso das Terras, proposto por Klingebiel & 

Montgomery (1961), com aqueles definidos através do saber localmente 

desenvolvido pelos agricultores. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

a) Identificar os critérios utilizados pelos agricultores na definição do uso das 

terras de sua propriedade; 

b) Classificar a Capacidade de Uso das Terras em cada uma das 

propriedades objeto da presente pesquisa; 

c) Verificar as relações, coerências e contradições existentes entre o uso 

sugerido pela classificação de Capacidade de Uso da Terra e aquele definido pelos 

agricultores. 
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4 Revisão de Literatura 

 

4.1 Uso das terras e a agricultura familiar 

 

Nas últimas décadas, fatores relacionados ao uso e conservação das terras 

tem afetado a agricultura brasileira, sobretudo as pequenas propriedades agrícolas, 

que necessitam usar intensamente as terras para produzir alimentos. 

Na região Sul do RS, a ocupação das terras destinadas à agricultura se deu 

através de grandes propriedades rurais - sesmarias - nas áreas planas, enquanto 

que a área de mata, característica da vegetação da região da Serra do Sudeste, foi 

ocupada pela pequena propriedade, a partir da chegada dos colonizadores 

europeus. As primeiras terras caracterizam-se por apresentar relevo plano, onde 

predominantemente se desenvolve a monocultura do arroz e a pecuária de corte, 

enquanto a segunda apresenta relevo ondulado a forte ondulado, solos mais rasos e 

a diversificação dos cultivos, característica da agricultura familiar. 

A agricultura familiar apresenta papel fundamental nos aspectos sociais e na 

economia brasileira, pois é o setor da atividade agrícola que tem apresentado 

crescente importância diante da geração de emprego, renda e inclusão social. Em 

muitos casos, é responsável pelo bom desempenho dos negócios urbanos, pelo 

suprimento da demanda interna de alimentos e pela manutenção do homem no meio 

rural. 

O Estado do RS se destaca por sua importância no setor agropecuário 

brasileiro, sendo responsável por quase 20% do PIB (IBGE, 2006), destacando-se 

por representar uma parcela significativa da população rural. 

Dados revelam que, aproximadamente, 85% do total de propriedades rurais 

do país pertencem à agricultura familiar, sendo responsáveis pela produção de 70% 

do feijão, 59% dos suínos, 58% do leite, 46% do milho e 50% de aves e ovos, 

correspondendo a 60% dos alimentos que chegam à mesa da população brasileira. 

Estas propriedades agrícolas familiares, portanto, produzem o correspondente a 



21 

 

 

38% do Valor Bruto da Produção Agropecuária e vem registrando o maior aumento 

de produtividade no campo nos últimos anos (IBGE, 2006). 

Diante desta realidade a agricultura familiar representa a maioria dos 

agricultores do Brasil. Em geral, são agricultores com baixo nível de escolaridade 

que diversificam os produtos cultivados para diluir custos, aumentar a renda e 

reduzir riscos. No Estado do RS, a agricultura familiar tem espaço de destaque já 

que representa uma parcela significativa da população rural da região Sul e tem 

passado por mudanças diante da necessidade de conservação de suas terras. 

A discussão sobre a importância e o papel da agricultura familiar no 

desenvolvimento brasileiro vem ganhando força nos últimos anos, impulsionada pela 

geração de emprego e renda, segurança alimentar, políticas públicas e 

desenvolvimento local. Além disso, a agricultura familiar está no centro de questões 

fundamentais da ciência, que hoje estão postas em nível planetário e para a 

sociedade brasileira, em particular, pois assume especial destaque na preservação 

do patrimônio natural e na adequação dos processos produtivos (WANDERLEY, 

1995). 

A agricultura familiar é o lócus ideal para o desenvolvimento de uma 

agricultura sustentável (CARMO, 1998). Características como diversificação e 

flexibilidade conferem a agricultura familiar, habilidade de manejar de forma 

sustentável diferentes agroecossistemas, pois ao contrário da agricultura patronal, a 

agricultura familiar mostra grande aptidão para a gestão dos recursos naturais 

(CANUTO et al., 2009). Os autores ainda ressaltam os benefícios das atividades 

desenvolvidas pelos agricultores familiares nos agroecossistemas que se relacionam 

ao aumento da diversidade e da multiplicidade das funções ecológicas, a melhoria 

da qualidade dos solos, das águas e da paisagem como um todo. Em função da 

complexidade dos sistemas produtivos, como por exemplo, os policultivos, refletem 

vantagens econômicas a médio e longo prazo, minimizando os impactos ambientais. 

Destacam ainda que agricultores familiares de base ecológica concentram mais 

fortemente estas características, pois fazem a gestão de sistemas biodiversos e 

complexos, na perspectiva de potencializar a produção e o equilíbrio dos 

agroecossistemas. 
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4.2 Agroecologia e a sustentabilidade da agricultura familiar 

 

Entre os diferentes modelos de agricultura, o de base ecológica se destaca 

por seu grande crescimento entre as unidades agrícolas familiares e tem como 

objetivo a busca por formas de manejos mais sustentáveis dos recursos naturais, 

que sejam baseados em práticas que buscam reproduzir os diferentes processos 

ecológicos que ocorrem em ecossistemas naturais. Sob a ótica científica, a 

Agroecologia, deve ser entendida como uma ciência ou um conjunto de 

conhecimentos e métodos que permite estudar, analisar e avaliar agroecossistemas 

dentro do conceito de sustentabilidade (CAPORAL & COSTABEBER, 2002). 

Agroecologia, como ciência, instrumentaliza a agricultura em busca de 

agroecossistemas mais sustentáveis. Vale-se de princípios, como: manutenção em 

longo prazo dos recursos naturais e da produtividade agrícola; mínimo impacto ao 

meio ambiente; melhor compatibilização entre as atividades produtivas com o 

potencial dos agroecossistemas; redução no uso de insumos externos e não 

renováveis, com potencial danoso ao meio ambiente e a saúde humana; satisfação 

das necessidades humanas de alimentos e renda; atendimento das necessidades 

sociais das famílias e das comunidades rurais (EMBRAPA, 2006). 

Para Medeiros et al. (2008) a transição de sistemas convencionais para 

sistemas de base ecológica prima por práticas produtivas que não ponham em risco 

a saúde dos agricultores, que diminuam a degradação dos solos e do meio ambiente 

e que promovam a manutenção da biodiversidade. 

A relevância da Agroecologia e seus fundamentos para o tema em questão 

estão centrados na adaptação de técnicas em busca da sustentabilidade; planejando 

e entendendo a produção, o uso e a conservação das terras de forma unificada, 

articulando aspectos agrícolas e ecológicos, sob um olhar socioambiental (ALMEIDA 

et al., 2007). Para Altieri (2002), a agroecologia possui um enfoque agrícola 

diferenciado, à medida que agrupa cuidados especiais relativos ao ambiente e aos 

problemas sociais, enfatizando tanto a produção como a sustentabilidade ecológica, 

integrando, dessa forma, os sistemas de produção com o ecossistema local. 
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4.3 Planejamentos conservacionistas para agroecossistemas de base familiar 

 

Atualmente a questão da degradação do solo é um dos principais problemas 

que atinge a agricultura. Uma alternativa para minimizar tais problemas é o manejo 

adequado do solo, associado à utilização das terras considerando suas 

potencialidades e limitações. E isto, sem dúvida, é o grande desafio da agricultura 

na região Sul do RS, sobretudo das propriedades agrícolas familiares, que 

necessitam usar intensivamente suas terras a fim de produzir alimentos. Para Flores 

(2008), deve-se empregar cada parcela de terra de acordo com a sua aptidão, 

capacidade de sustentação e produtividade econômica, de tal forma que os recursos 

naturais sejam colocados à disposição do homem para o seu melhor uso e benefício, 

ao mesmo tempo em que são conservados para gerações futuras. 

A conservação do solo deve ser entendida como uma combinação de 

métodos de manejo e de uso, com a finalidade de protegê-lo contra as deteriorações 

induzidas por fatores antropogênicos ou naturais. Na maioria das situações práticas, 

procura-se evitar a erosão e a deposição dos sedimentos nos corpos d’água, mas as 

técnicas conservacionistas vão além dessa preocupação. Busca-se também 

proteger o solo dos danos causados pelas atividades de manejo, como a 

compactação ou desagregação excessiva, ou ainda de alterações das 

características químicas, como a acidificação ou salinização, frequentemente 

relacionada à irrigação inadequada (NAINE, 2005). 

Segundo D’Agostini et al. (1998) os processos de degradação do meio estão 

relacionados à ocupação e ao uso da terra e dão origem ao reconhecimento da 

necessidade de construção de instrumentos de orientação no que se refere às 

relações do homem com o meio agrícola. Para isso, é necessário que se utilize um 

adequado sistema de classificação interpretativo de uso da terra, que tenha por 

finalidade avaliar a adequação dos procedimentos de uso estabelecidos com o meio. 

A importância de um sistema interpretativo ou técnico de classificação da 

Capacidade de Uso das Terras reside no fato de sugerir ao agricultor, em projetos 

conservacionistas, um uso mais adequado de suas terras, a fim de minimizar os 

problemas de degradação, respeitando as particularidades de cada região, 

relacionadas a solos, clima, relevo, manejos empregados e cultura local. Para isso é 

necessário ter critérios através dos quais seja possível determinar a qualidade das 

relações de uso das terras pelo homem. 
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Segundo Flores (2008) o adequado uso das terras é um instrumento de 

orientação, que possibilita planejar a ocupação dos espaços, minimizando o uso 

desordenado dos recursos naturais e consequentemente a sua degradação. 

 

4.4 Avaliações da Capacidade do Uso das Terras 

 

Na avaliação do uso das terras, informações acerca do meio físico, 

envolvendo aspectos referentes ao solo, relevo, clima, vegetação, entre outros 

fatores relacionados ao agroecossistema, se fazem necessário, tendo em vista a 

influência que estes exercem no uso proposto para determinada área, de forma 

adequada, garantindo a produção e controlando a erosão (MENDONÇA et al., 

2006). Já quando nos referimos ao termo solo, tratamos de analisar somente as 

características inerentes a ele como meio de suporte das atividades produtivas, 

considerando ser este um sistema complexo e dinâmico, o qual deve ser entendido 

sob diferentes aspectos para que seu potencial seja avaliado. 

Um sistema de classificação ideal para avaliação da Capacidade de Uso das 

Terras é aquele que representa a realidade local, considerando suas fragilidades e 

potencialidades a partir de critérios e valores determinados pela experiência dos que 

tiram da terra seu sustento, daí a importância de um sistema de classificação da 

Capacidade de Uso mais adequado às realidades e diversidades de cada região 

(D’AGOSTINI & SCHLINDWEIN, 1998). 

Para os referidos autores, um sistema de classificação interpretativo deve ser 

de fácil compreensão e utilização frente às necessidades de determinado uso, 

orientado pelo potencial do meio, baseando-se nas implicações e nos significados 

de cada procedimento de uso quando considerados alguns parâmetros relacionados 

ao meio. Os méritos e as limitações sobre as possibilidades de uso que levam a 

determinada classificação já não decorrem exclusivamente de características do 

meio, mas da ação do homem que estabelece a relação de uso. Por isso, devemos 

trabalhar o grau de adequação dos procedimentos e usos das terras em relação às 

características locais, e não apenas a capacidade das terras de suportar 

determinados procedimentos de uso, identificando, assim, a necessidade de 

adequação do sistema de Capacidade de Uso das Terras às realidades. 

As adequações das técnicas de manejo do solo além de fomentarem o uso 

sustentável dos recursos naturais objetivam proporcionar condições favoráveis para 
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o desenvolvimento dos cultivos, através de um manejo melhor empregado às 

condições locais relacionadas, por exemplo, ao relevo, solo e cultura local, 

minimizando os efeitos causados pela atividade antrópica (D’AGOSTINI, 1998). 

Na visão agroecológica, a avaliação da Capacidade de Uso das Terras 

representa grande importância, pois a ocupação das terras para a agricultura tem 

ocasionado problemas ambientais, decorrentes não só do uso indevido de áreas 

frágeis, mas também do uso do solo acima de sua capacidade produtiva. Sabe-se 

que em muitos casos, o uso de uma área não é conduzido de forma compatível com 

sua real Capacidade de Uso, resultando em problemas de degradação dos 

agroecossistemas, levando consigo a perda de competitividade do setor agrícola e 

deterioração da qualidade de vida da população (CURI et al., 1992; EMBRAPA, 

2006). 

O primeiro sistema de classificação interpretativo das terras foi proposto por 

Klingebiel & Montgomery (1961) conhecido como sistema de classificação da 

Capacidade de Uso da Terra (CUT). Este sistema foi assim denominado, pois se 

refere ao ambiente em geral, envolvendo a interpretação das características que 

apresentam maior influência sobre o uso da terra, como à declividade, o relevo, a 

pedregosidade, o tipo de solo e a suscetibilidade a erosão, ou seja, relacionando 

todos os fatores responsáveis pela caracterização do agroecossistema (GIBOSHI et. 

al., 2006). Segundo Lepsch et al. (1983) o sistema apresenta-se rígido e 

conservacionista, baseado no uso da terra para cada condição do meio, sem 

considerar as implicações socioculturais que as relações homem-meio estabelecem, 

adaptado as condições brasileiras. Entretanto, este sistema considera outros fatores 

além daqueles de exclusivo interesse às práticas de controle da erosão, como os 

impedimentos à mecanização, a produtividade dos solos e os riscos de inundação. 

Posteriormente ao sistema proposto por Klingebiel & Montgomery (1961), 

Ramalho Filho et al. (1995) propõem um sistema de classificação de aptidão agrícola 

das terras, caracterizando-se por ir além das características do meio, considerando 

assim a relação do homem com o ambiente. Este método apresenta-se estruturado 

em diferentes níveis de manejo, podendo passar por ajustes dependendo das 

exigências do estudo e consiste basicamente em uma avaliação física das terras, 

baseada nas suas qualidades e em níveis de manejo para diferentes usos. Apesar 

da diversidade do contexto ambiental e socioeconômico, a estrutura não especifica 

nenhum parâmetro ou procedimento para avaliação socioeconômica das terras. 
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Suas limitações baseiam-se na necessidade de estudos detalhados de solos e de 

outras relacionadas à terra como relevo, drenagem, erosão, declividade. 

Ambos os sistemas tem sua importância centrada na possibilidade de orientar 

o planejamento e uso das terras no Brasil. Mas por si só não fornecem todos os 

elementos necessários ao planejamento das atividades desenvolvidas, além de não 

considerarem as características sociais e econômicas dos envolvidos no processo, 

aspectos fundamentais para o desenvolvimento de um planejamento agrícola 

(LEPSCH et al., 1983). 

Trabalhos realizados mais recentemente, com vistas a fornecer subsídios ao 

planejamento do uso da terra trazem em seu bojo muitos dos princípios até então 

considerados e incorporam novos conceitos que atendem melhor as demandas de 

um novo padrão de agricultura. Essas novas idéias articuladas em torno de um ideal 

da sustentabilidade foram sistematizadas em estruturas e procedimentos que visam 

acompanhar a variação da qualidade e da degradação das terras agrícolas, como 

subsidio a tomada de decisões no planejamento agrícola e monitoramento ambiental 

(CASALINHO, 2003). 

Ressalta-se nessa perspectiva o uso do conceito “terra” para dar um sentido 

muito mais amplo a diferentes processos investigativos, pois além de contemplar o 

conceito de solo, abriga, também, as condições da paisagem, do clima, de aspectos 

hidrológicos, de vegetação, da fauna, integradamente além de benfeitorias, práticas 

de controle a erosão e obras de drenagem, entre outras. 

Trabalhos com essa abordagem, utilizando os mais variados tipos de 

indicadores como disponibilidade de nutrientes, matéria orgânica, salinidade, erosão, 

cor do solo, diversidade de cultivos, crescimento das culturas, aparência da planta, 

produtividade, precipitação pluviométrica anual, resíduos de cultivos, disponibilidade 

de mão-de-obra, viabilidade econômica, relação produtividade atual/produtividade 

potencial foram desenvolvidos por Bockstaller et al. (1997), Bourma & Droogers 

(1998), Bindraban et al. (2000), Dumanski & Pieri (2000), Huffman et al. (2000), 

Lefroy (2000), Mandal et al. (2001), Bouma (2002) e Casalinho (2003). 

Para Souza et al. (2006) o sistema CUT enfatiza uma única dimensão, a 

tecnológica, propondo ações para o uso adequado da terra, que desconsideram as 

relações existentes entre o espaço e usos pretendidos. Segundo Prigogine & 

Stenders (1991) o sistema CUT dá idéia de que o homem seria um mero espectador 

de uma natureza previsível. Essas reflexões permitem avaliar até onde as 
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orientações para o uso das terras, preconizados no sistema CUT, seriam relevantes 

para o desenvolvimento de uma agricultura sustentável, em nível de pequena 

propriedade agrícola familiar. 

Tendo em vista as bases tecnológicas, econômicas e sociais em que o 

sistema CUT foi fundamentado, sua aplicação direta, sem qualquer adaptação às 

realidades regionais podem proporcionar uma classificação equivocada. Assim, 

algumas tentativas têm sido feitas no sentido de adaptar a classificação proposta por 

Klingebiel & Montgomery (1961), como o estudo de D’agostini & Schlindwein (1998), 

que se baseia em indicadores de sustentabilidade que visam estabelecer critérios 

para a utilização das terras. 

A importância de um sistema interpretativo de classificação da Capacidade de 

Uso das Terras reside no fato de minimizar os problemas de degradação, 

respeitando as particularidades de cada região, relacionadas a solos, clima, relevo, 

manejos empregados e cultura local. 

De acordo com o exposto as relações entre o uso adequado das terras, as 

características dos agroecossistemas e a integração do conhecimento acadêmico e 

não acadêmico aproximam a agricultura familiar da biodiversidade, traçando 

estratégias para a otimização do uso das terras e conseqüentemente a 

sustentabilidade agrícola. 

Como nesse estudo usar-se-á o sistema de classificação de Capacidade de 

Uso da Terra proposto por Klingebiel & Montgomery (1961), é necessário ter critérios 

através dos quais seja possível determinar a qualidade das relações de uso das 

terras pelo homem. Assim, um importante aliado na busca de alternativas para um 

adequado manejo dos recursos é o saber que os agricultores têm em relação aos 

recursos naturais do ambiente onde se inserem. Estudos revelam que estes 

possuem um conhecimento detalhado dos solos que cultivam e sua percepção é 

baseada em processos dinâmicos da integração das propriedades do solo com o 

meio (CASALINHO et al., 2007; AUDEH, 2010; LIMA et al., 2011). 
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4.5 A pesquisa participativa 

 

A aplicação do conhecimento acadêmico interligado ao conhecimento não 

acadêmico incrementa as chances de sucesso de programas de manejo e 

conservação do solo, promovendo o uso sustentável dos recursos naturais, baseado 

na construção de um conhecimento em relação à realidade do local estudado. 

Entretanto, esta relação ainda é pouco explorada. 

O saber dos agricultores sobre o solo, como componente da natureza, mas 

também inserido dentro dos valores da cultura e da tradição local, é estudado pela 

etnopedologia (PEREIRA et al., 2006). Etnopedologia é, portanto, mais do que o 

saber das populações locais acerca do manejo do solo, mas sim o conjunto de 

estudos interdisciplinares dedicados ao entendimento das relações existentes entre 

o manejo de solos, a natureza e a espécie humana, incluindo a relação do mesmo 

com a utilização agrícola (ALVES & MARQUES, 2005). 

Convém deixar claro que o conhecimento sistemático de solos e sua relação 

com a utilização agrícola é antigo e não criação da ciência moderna. Há mais de 

4.000 ou 5.000 anos, a civilização chinesa já tinha um sistema utilitário de 

classificação de terras, distinguindo-as em função da produtividade (SIMONSON, 

1968). Muitas populações desenvolveram suas próprias estratégias de classificação 

dos solos, com pouco contato com os sistemas oficiais de pesquisa e comunicação 

rural. Esses saberes locais geralmente se transmitem através das gerações pela 

linguagem oral e costumam estar associados às diferentes visões de mundo que 

permeiam os grupos culturais (TOLEDO, 2000). Mas, infelizmente, o patrimônio 

cultural constituído pelo uso e entendimento do saber local tem sido desconsiderado 

na maioria dos estudos de pesquisa e desenvolvimento relacionados aos solos. 

A articulação e integração entre os saberes compartilhados por 

pesquisadores com instrução formal em ciência do solo e saberes locais 

característicos das populações rurais, é facilitada pela pesquisa participativa. Esta 

tem como premissa básica a participação dos agricultores na construção do 

conhecimento através da validação das suas experiências, acerca das 

características regionais, constituindo um processo que visa fortalecer mudanças 

que promovam o desenvolvimento sustentável no meio rural (CASALINHO, 2003; 

VERONA, 2008). 
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Esse tipo de pesquisa tem como princípio a geração de conhecimentos, 

baseados nas condições locais onde os agricultores estão inseridos, devendo ser 

explorados e partilhados, entre as comunidades atuantes no processo, para que os 

seus resultados sejam eficientes. Portanto, a pesquisa participativa permite fazer 

uma relação entre os conhecimentos das populações tradicionais e a diversidade de 

solos existentes, bem como suas peculiaridades. 

No Estado do RS encontra-se grande diversidade de tipos de solos, estes são 

originários a partir da interação dos fatores de formação (formas e tipos de relevo, 

clima, material de origem, vegetação, tempo e organismos), que combinados, em 

diferentes intensidades, condicionam os diferentes processos de formação dos 

solos. A variabilidade dos solos é devido à natureza de nosso Estado, resultantes 

em parte das condições climáticas e geomorfológicas, refletindo diretamente no 

potencial agrícola das terras, no que se refere às diversas formas de ocupação, uso 

e desenvolvimento do território (FLORES, 2008). Nas áreas deste estudo, por 

exemplo, as formas de relevo, que em média variam de ondulado a forte ondulado, 

contribuem para a determinação das características dos solos regionais, 

predominando os rasos e menos desenvolvidos, como os Neossolos associados a 

Argissolos, sendo assim muito suscetíveis a erosão. 

Características do solo, como profundidade da camada arável, e o relevo 

movimentado, condicionam a alteração da qualidade do solo e restringem a 

atividade agrícola, notadamente da agricultura familiar, sobretudo na região Sul do 

RS. Solos localizados nas porções mais altas do relevo apresentam-se mais rasos e 

mais suscetíveis a degradação (Audeh  et al., 2011) com efeitos negativos sobre os 

recursos hídricos, fauna e flora. A erosão, por exemplo, está entre as principais 

formas de degradação destes solos, acarretando prejuízos de ordem econômica, 

ambiental e social (MACHADO et al., 2007). 

Quando o saber dos agricultores é aliado ao conhecimento acadêmico, 

portanto, incrementam-se as chances de sucesso das técnicas de manejo e 

conservação do solo. Entretanto, o conhecimento não acadêmico tem sido pouco 

explorado pelos pesquisadores na maioria dos estudos que envolvem a adequação 

de técnicas de uso das terras. Para Mancio et al. (2007) a integração entre os 

saberes dos pesquisadores e das populações rurais pode ser facilitado e 

simplificado através da pesquisa participativa. A pesquisa participativa conta com a 

participação dos agricultores, em busca da construção do conhecimento, validando 
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suas experiências e percepções acerca das características regionais, constituindo 

um processo de investigação-ação e uma proposta de um caminho que vise 

fortalecer mudanças para uma melhor qualidade de vida no meio rural (CASALINHO 

et al., 2007). 
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5 Material e Métodos 

 

5.1 Seleção dos agroecossistemas 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foram selecionadas seis famílias 

agricultoras, de base familiar e com produção de base ecológica, em 

agroecossistemas localizados na região Sul do RS. 

Para a seleção desses agroecossistemas, foram considerados os requisitos 

relacionados ao tempo de transição da agricultura convencional para a agricultura de 

base ecológica, a localização geográfica, o sistema de produção predominante e o 

tipo de solo, como podem ser observados na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Agroecossistemas estudados  critérios que definiram as suas escolhas. 

Agroecos-
sistema 

Localização 
Tempo 
de 
transição* 

Sistemas 
Produção 

Coordenadas 

Classe de solo 
S W 

1 Pelotas 14 anos 
Oleráceas, 
uvas 

31º26' 02.1'' 52º33'27.5'' 

Neossolos, 
Argissolos e 
Afloramento de 
Rochas 

2 
SãoLourenço 
do Sul 

7 anos 
Milho, batata 
feijão e fumo 

31º15' 32.8'' 52º08' 53.0'' 
Argissolos e 
Neossolos 

3 Turuçu 14 anos 
Oleráceas, 
Milho, batata 

31º24' 13.3'' 52º14' 11.9'' 

Neossolos, 
Argissolos e 
Afloramento de 
Rochas 

4 Rio Grande 8 anos Oleráceas 32° 05'.32" 52°6'17.79" 
Gleissolos 
associados a 
Neossolos 

5 Canguçu 14 anos 
Oleráceas, 
Milho, feijão, 
frutíferas 

31º24' 35.4" 52º54' 51.5" 
Neossolos e 
Argissolos 

6 
Morro 
Redondo 

8,5 anos 
Oleráceas, 
milho e feijão 

31º32' 23.4" 52º37' 40.9" 

Neossolos, 
Argissolos e 
Afloramento de 
Rochas 

*Tempo de transição até a coleta dos dados, ano de 2010. 
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Na figura 1 verifica-se a distribuição e localização das propriedades agrícolas 

familiares que constituem o presente trabalho. 

 

 

Figura 1. Distribuição dos agroecossistemas estudados 

Agroecossistemas: 1 (F1); 2 (F2);  3 (F3); 4 (F4); 5 (F5); 6 (F6). 
 

.  
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5.2 Clima 

 

Segundo Köppen os locais de estudo encontram-se sob a influência do tipo 

climático Cfa considerado Subtropical ou Temperado, mesotérmico, caracterizado 

por temperaturas moderadas, com média anual de 17º a 19ºC, com verões quentes 

e ocorrência de geadas no inverno. 

A precipitação é bem distribuída ao longo do ano e a média anual é de 1300 a 

1400 mm (IBGE, 1986).  

 

5.3 Geomorfologia e solos 

 

Nas áreas onde se localizam as propriedades estudadas, são encontradas 

duas unidades fisiográficas: o Escudo Sul-rio-grandense e a Planície Costeira.  

Cinco das propriedades localizam-se nos municípios de Pelotas, Morro 

Redondo, Canguçu, São Lourenço do Sul e Turuçu, região classificada como 

Escudo Sul-rio-grandense, onde predominam as associações dos NEOSSOLOS 

com os ARGISSOLOS, apresentando relevo regional que varia de suave ondulado a 

forte ondulado. Uma propriedade localiza-se no município de Rio Grande, região 

classificada como Planície Costeira, onde os solos são classificados como 

GLEISSOLOS, mal drenados, associados a NEOSSOLOS, mais arenosos. A 

ocorrência desses solos foi verificada in loco, durante visitas as propriedades e 

considerando os estudos realizados pela Embrapa Clima Temperado, com 

detalhamento em nível de município, seguindo a nova classificação publicada em 

Embrapa (2013). De acordo com o SIBCS (2013) as classes de ARGISSOLOS são 

caracterizadas por apresentarem horizonte B textural, enquanto que os 

NEOSSOLOS são caracterizados como solos pouco evoluídos, sem horizonte B 

diagnóstico ou ainda podendo apresentar horizonte B incipiente, Já os 

GLEISSOLOS são solos hidromórficos, com expressiva gleização, com horizonte 

Glei. 
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5.4 Percepção do Agricultor – O conhecimento não acadêmico 

 

A identificação da percepção do agricultor, com relação aos critérios que 

utiliza na distribuição do uso das terras em sua propriedade, foi obtida através da 

aplicação de entrevistas semi-estruturada (GIL, 1999), centrada fundamentalmente 

na seguinte pergunta: 

“Quais os critérios que você utiliza na distribuição do uso das terras em sua 

propriedade?” 

Tais entrevistas, realizadas com a participação e consentimento das famílias 

envolvidas no processo produtivo, foram aplicadas durante visitas às propriedades, e 

gravadas para posterior análise de conteúdo. 

 

5.5 Levantamento Utilitário do Meio Físico 

 

O inventário das características diagnósticas utilizadas na avaliação e 

enquadramento das glebas no Sistema de Classificação de Capacidade de Uso das 

Terras, e respectivas avaliações, se deu através do chamado Levantamento Utilitário 

do Meio Físico (LEPSCH et al., 1983). 

Para isso a área da propriedade foi dividida em  glebas, já estabelecidas 

pelos agricultores, onde foram avaliados os seguintes critérios diagnósticos: textura, 

drenagem interna, pedregosidade e rochosidade, profundidade efetiva, fertilidade, 

declividade, erosão, risco de inundação, permeabilidade e uso atual da terra, de 

acordo com a metodologia proposta por Lepsch et al. (1983), conforme apresentado 

no Anexo. 

Adotou-se a expressão “fertilidade” em substituição a “produtividade” como 

critério diagnóstico que expressa às condições químicas dos solos. Essa 

substituição não altera o propósito da nomenclatura original, mas, no nosso 

entendimento, reflete mais adequadamente a situação atual do solo, nesse aspecto. 

Para fundamentar a avaliação dos critérios diagnósticos – fertilidade e 

permeabilidade - optou-se pela avaliação de um conjunto de propriedades químicas 

e físicas, procurando dar um enfoque mais abrangente à avaliação  da qualidade do 

solo. 

Para tanto, foram coletadas três amostras compostas de solo com estrutura 

deformada e outras três indeformadas, na camada de 0–0,10m, para as análises e 
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interpretações químicas e físicas, respectivamente, seguindo procedimentos 

descritos no Manual de Análises de Solos (EMBRAPA, 2011) e CQFS (2004). No 

caso da interpretação da densidade do solo foi utilizado o kit de avaliação da 

qualidade do solo (USDA, 2001). 

 

5.6 Avaliação da Fertilidade do solo 

 

A avaliação da fertilidade do solo se deu através da análise de propriedades 

químicas (pH, P, K, Na, Mg, Ca, CTC, MO, V%, Al%). Estas foram feitas nos 

laboratórios de análises químicas do Departamento de Solos da Faculdade de 

Agronomia Eliseu Maciel da Universidade Federal de Pelotas, seguindo 

metodologias usuais descritas pela Comissão de Fertilidade do Solo (TEDESCO et 

al., 1995).  

 

5.7 Avaliação da Permeabilidade 

 

A avaliação da permeabilidade foi realizada segundo metodologia proposta 

por Lepsch et al. (1983) e a partir das análises de densidade, macro e 

microporosidade e de textura), conduzidas no laboratório de análises físicas do 

Departamento de Solos da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel da Universidade 

Federal de Pelotas, de acordo com metodologias descritas em Embrapa (2011). 

As análises de densidade do solo, macroporosidade e microporosidade foram 

determinadas pelo método do anel volumétrico, segundo procedimentos descritos no 

Manual de Análises de Solos (EMBRAPA, 2011). A análise granulométrica foi 

conduzida pelo método do Densímetro, também conhecido como método do 

hidrômetro, proposto por Bouyoucos (1927).  

A seleção destes critérios diagnósticos justifica-se por representarem as 

condições das terras dessa região que maior influência exercem sobre o seu uso 

agrícola, suas potencialidades e limitações, e, acima de tudo, por representarem 

dificuldades impostas para o desenvolvimento da agricultura familiar. 

 

  



36 

 

 

5.8 Enquadramento no sistema CUT 

 

Após a definição dos critérios diagnósticos a serem utilizados, elaborou-se o 

esquema abaixo (Figura 2), que contempla os níveis categóricos de classe, 

subclasse e unidade de Capacidade de Uso, conforme estrutura original do sistema 

CUT, considerando-se classe os agrupamentos de terras organizados com base no 

tipo de intensidade de uso; subclasse, os agrupamentos definidos com base no grau 

de limitação ao uso agrícola, sendo e = erosão; s = solo; a = água, e unidades de 

Capacidade de Uso, aqueles baseados nas condições específicas que afetam o uso 

ou manejo da terra (LEPSCH et al., 1983). 

 

 
 

Figura 2 - Esquema das classes, subclasses e unidades de Capacidade de Uso.  

Fonte: PERALTA, 1963 (adaptado) 

O enquadramento das diferentes glebas nas respectivas classes, sub-classes 

e unidades de Capacidade de Uso foi feito utilizando-se o método sintético, que 

considera as características e qualidades de cada uma das glebas avaliadas, como 

um todo, e as compara  com as descrições apresentadas com o arcabouço teórico 

de cada classe de capacidade de uso segundo Young (1976) apud Lepsch et al. 

(1982). 
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Esta etapa abrange a classificação de Capacidade de Uso das Terras sob a 

ótica do conhecimento acadêmico, evidenciando o uso das terras estudadas a partir 

do Sistema de Classificação de Capacidade de Uso das Terras – CUT, ressaltando o 

método de estudo e as limitações presentes nessas áreas. 

 

5.9 Análise Comparativa 

 

De posse dos resultados obtidos a partir do conhecimento não acadêmico, 

considerando os critérios que os agricultores utilizam para definir o uso das terras de 

suas propriedades e, considerando a Capacidade de Uso das Terras de acordo com 

o sistema norte americano de classificação, procurou-se identificar, pelo método 

comparativo, que relações existiam entre o conhecimento acadêmico e o não 

acadêmico, buscando identificar e compreender similaridades e diferenças 

existentes entre elas e suas possíveis coerências e contradições. 
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6 Resultados e Discussão 

 

6.1 Classificação de Capacidade de Uso das Terras: a visão acadêmica 

 

Na tabela 2, são apresentadas as propriedades químicas que compuseram o 

critério diagnóstico fertilidade, com seus valores e interpretações, bem como as 

propriedades físicas avaliadas para definir o critério diagnóstico permeabilidade. 

Conforme análise dos resultados laboratoriais, expostos na tabela acima, é 

possível observar que os solos apresentaram teores médios de Ca e Mg, muito altos 

de P e altos de K, enquanto que o pH e a MO variam de baixo a médio e a CTC 

apresenta-se em nível normal, na maioria dos casos. A saturação de bases 

apresenta variações de muito baixa a média. Em função destes parâmetros as 

classes de fertilidade dos solos estudados, na maioria dos casos, foram 

enquadradas entre média a alta. Além disso, foi possível verificar que os solos, da 

maioria das propriedades agrícolas estudadas, apresentam valores adequados de 

DS, o que justifica, de certa forma, as classes de permeabilidade. Ainda é possível 

observar que a Ma e Mi apresentam valores adequados, para uma boa produção 

agrícola, já que assegura a obtenção de água e nutrientes e um suficiente espaço 

poroso para o fornecimento adequado de oxigênio. 

Na tabela 3 são apresentados os critérios diagnósticos considerados no 

Levantamento Utilitário do Meio Físico, com respectivas avaliações, e utilizados na 

avaliação e enquadramento das classes de Capacidade de Uso. 
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Tabela 3 - Propriedades físicas e químicas, com suas interpretações, para definição dos critérios diagnósticos fertilidade e permeabilidade do solo. 

 

 

Agroecos- 
sistema 

Gleba 

P K Ca Mg CTC V MO Al 

pH Fertilidade 

Ma Mi DS Argila 

Permeabilidade 
mg/dm

3
 -------- Cmolc/dm

3 
-------- --------------- %

 
------------- ------ % ------ g/dm

-3
 % classe 

1 1 4.2 MB 0.1 M 2.6 M 0.5 B 8.7 N 37 MB 2.4 B 16 M 5.2 B Baixa 25.53 22.30 1,42 2 20 4 Moderada 

2 36.2 A 0.2 A 1.9 B 0.6 M 7.1 N 38 MB 1.9 B 18 M 5.0 MB Média 21.38 24.44 1,40 1 15 4 Moderada 

3 >50.5 MA 0.3 A 2.7 M 0.9 M 7.4 N 52 B 1.9 B 5.0 B 5.2 B Média 24.79 27.66 1,44 2 16 4 Moderada 

4 30.5 A 0.2 A 2.4 M 0.7 M 7.7 N 42 MB 2.1 B 13 M 5.1 B Média 23.90 24.80 1.42 2 15 4 Moderada 

2 5 2.4 MB 0.2 M 2.2 M 0.8 M 9.3 N 34 MB 2.4 B 24 A 5.1 B Média 27.63 28.24 1,35 1 29 3 Moderada 

6 27.3 MA 0.2 A 4.6 A 1.7 A 10.9 N 59 B 2.8 M 2.0 B 5.6 M Média 21.36 27.86 1,35 1 21 3 Moderada 

7 15.4 M 0.1 B 1.4 B 0.4 B 4.7 B 40 B 1.9 B 14 M 5.4 B Baixa 17.31 25.47 1,35 1 16 4 Moderada 

3 8 16.6 M 0.2 A 2.2 M 0.6 M 6.5 N 47 B 1.7 B 18.9 M 4.7 MB Média 21.30 24.85 1,27 1 14 4 Moderada 

9 16.6 M 0.5 A 2.3 M 1.0 M 7.1 N 60 B 1.7 B 8.2 B 5.2 B Média 21.74 23.74 1,26 1 14 4 Moderada 

10 >50.5 MA 0.3 A 3.2 M 0.9 M 6.9 N 65 M 1.4 B 2.2 B 5.5 M Média 21.52 24.30 1,27 1 14 4 Moderada 

11 >50.5 MA 0.5 MA 3.2 M 1.6 A 7.8 N 69 M 2.1 B 3.6 B 5.5 M Média 21.52 24.30 1,27 1 13 4 Moderada 

4 12 >50.5 MA 0.5 A 9.4 A 3.1 A 15.22 A 85 A 3.3 M 0.0 MB 6.2 A Alta 12.94 14.70 1,41 2 7 4 Moderada 

13 >50.5 MA 0.3 A 9.1 A 2.4 A 13.5 N 87 A 3.0 M 0.0 MB 6.5 A Alta 15.57 12.79 1,41 2 6 4 Moderada 

5 14 25.5 A 0.2 A 3.0 A 0.9 M 8.5 N 49 B 2.4 B 14.3 M 4.8 MB Média 20.98 27.57 1,36 1 16 4 Moderada 

15 30.9 A 0.2 A 8.0 A 2.1 A 13.4 N 77 M 2.9 M 1.0 MB 5.8 M Média 13.24 36.39 1,43 2 19 4 Moderada 

16 33.9 A 0.6 MA 8.6 A 2.2 A 15.3 A 75 M 3.4 M 0.0 MB 5.5 M Alta 17.11 31.98 1.40 1 18 4 Moderada 

6 17 >50.5 MA 0.5 MA 5.3 A 1.6 A 10.9 N 68 M 2.8 M 1.0 MB 5.4 B Alta 25.71 53.33 1,06 1 20 4 Moderada 

18 27.3 A 0.2 A 2.3 M 0.8 M 7.7 N 43 MB 2.4 B 15 M 5.2 B Média 9.99 34.16 1,56 2 20 4 Moderada 

19 >50.5 MA 0.4 MA 3.4 M 0.8 M 11.5 N 40 MB 3.0 M 16 M 5.2 B Média 13.98 28.55 1,46 2 25 3 Moderada 

20 >50.5 MA 0.3 A 4.2 A 1.3 A 8.2 N 70 M 1.8 B 0.0 MB 5.9 M Alta 5.95 36.06 1,43 2 17 4 Lenta 

P: Fósforo. K: Potássio. Ca: Cálcio. Mg: Magnésio. CTC: Capacidade de Troca de Cátions. V: Saturação de Bases. MO: Matéria Orgânica. Al: Saturação por Alumínio. 
pH: potencial hidrogeniônico em água. Ma : Macroporosidade. Mi : Microporosidade. DS : Densidade do Solo. MA Muito Alto. A = Alto. M = Médio. N = Normal. B = Baixo. 
MB = Muito Baixo. 1 = densidade adequada (<1,40 gdm

-3
). 2 = densidade que pode afetar o crescimento das raízes (>1,40 gdm

-3
). 

 

Tabela 2 - Propriedades físicas e químicas, com suas interpretações, para definição dos critérios diagnósticos fertilidade e permeabilidade do solo. 
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Tabela 3 - Critérios diagnósticos utilizados na avaliação da Capacidade de Uso das Terras e respectivas interpretações. 

Agroecos- 
sistema 

Gleba Declividade Prof. Efetiva Erosão Pedregosidade Textura Drenagem Risco de Inundação Fertilidade Permeabilidade 

1 1 D 4 e 5 Ll e S Fg Média Boa NA Baixa Moderada 

2 D 4 Ll Fg Média Boa NA Média Moderada 

3 D 3 e 4 Lm e S Fg Média Boa NA Média Moderada 

4 D 4 Ll e S AU Média Boa NA Média Moderada 

2 5 D 3 Lm e S Fg, Mt e AR Média Boa/Acentuada NA Média Moderada 

6 D 5 Lm e S Fg Média Boa NA Média Moderada 

7 D 4 Lm e S Fg e AR Média Boa/Acentuada NA Baixa Moderada 

3 8 C 4 Lm e S AU Média Boa NA Média Moderada 

9 B 3 Ll AU Média Boa NA Média Moderada 

10 C 4 Ll e S AU Média Boa NA Média Moderada 

11 C 4 Ll AU Média Boa NA Média Moderada 

4 12 A 4 AU AU Média Mal drenado FREQ Alta Moderada 

13 A 4 AU AU Média Mal drenado FREQ Alta Moderada 

5 14 E 4 Ll Fg e Mt Média Boa NA Média Moderada 

15 D 4 e 5 Ll Fg e Mt Média Boa NA Média Moderada 

16 E 4 e 5 AU Fg e Mt Média Boa NA Alta Moderada 

6 17 C 4 Ll e S AU Média Boa NA Alta Moderada 

18 E 5 Lm e S Fg Média Moderada NA Média Moderada 

19 D 5 Lm e S Fg Média Boa NA Média Moderada 

20 D 5 Lm e S Fg Média Boa NA Alta Lenta 

Classes de declividade: A= 0 a 2%; B = 2 a 5%; C= 5 a 10%; D= 10 a 15%; E= 15 a 45%. Classes de profundidade efetiva: 3 = moderadamente profundo (0,5 
a 1m); 4 = raso (0,25 a 0,5 m); 5 = muito raso (< 0,25 m). Erosão: AU = ausente; Ll = laminar ligeira; Lm = laminar moderada; S = sulcos. Pedregosidade: AU 
= ausente; Fg = fragmentos grosseiros; Mt = matacões; AR = afloramentos rochosos. Risco de inundação: NA = não aparente, FREQ= frequente. Classes de 
fertilidade: A=alta, M=média, B=baixa, MB=muito baixa. Permeabilidade: A=alta, M=média, B=baixa, MB=muito baixa. 
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A partir da avaliação integrada do conjunto de critérios diagnósticos 

utilizados e considerando um dos pressupostos do sistema que estabelece as 

limitações permanentes como determinantes da Capacidade de Uso de uma 

determina área, foi realizado o enquadramento nas seguintes classes, subclasses e 

unidades de Capacidade de Uso que constituem os três últimos níveis hierárquicos 

da classificação de Capacidade de Uso das Terras (Tabela 4). 

Tabela 4 - Níveis hierárquicos da classificação de CUT. 

Agroecossistema Gleba Classe Sub-classe Unidade de uso 

1 
1 IV 

s 1, 3 

e 1, 2, 3, 6 

2 IV 
s 3 
e 1, 2 

3 VI 
s 3 
e 1, 2, 3 

4 IV 
s 1 
e 1, 2, 6 

2 
5 VI 

s 2, 3 
e 1, 2, 3 

6 VI 
s 1, 3 
e 1, 2, 3, 6 

7 VI 
s 1, 3, 4 
e 1, 2, 3, 6 

3 
8 III 

s 1, 3 
e 1, 2, 3, 6 

9 II e 2 

10 III 
s 1 
e 1, 2, 3, 6 

11 III 
s 1 
e 1, 2, 6 

4 12 VI a 1, 4 
13 VI a 1, 4 

5 
14 IV 

s 1, 3 
e 1, 2, 6 

15 IV 
s 1, 3 
e 1, 2, 6 

16 IV 
s 1, 3 
e 1, 6 

6 
17 III 

s 1 

e 1, 2, 3, 6 

18 VI 
s 1, 3, 4, 6 

e 1, 2, 3, 5, 6 

19 VI 
s 1 

e 1, 2, 3, 6 

20 VI 
s 1, 3, 4 

e 1, 2, 3, 6 
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6.2 Potencialidades e limitações das diferentes glebas frente a sua Capacidade 

de Uso  

 

As classes IV e VI foram as mais expressivas nas glebas estudadas, e que as 

classes II e III foram encontradas em menores percentuais. As limitações mais 

severas (Unidades de Capacidade de Uso) nos agroecossistemas 1, 2, 3, 5 e 6 

estão relacionadas com a declividade, profundidade efetiva do solo e a presença de 

pedregosidade e/ou afloramentos rochosos em algumas glebas. No 

agroecossistema 4 a drenagem é a principal limitação. 

As recomendações de uso das terras da CUT supõem um nível de manejo 

desenvolvido, com significativa aplicação de capital e tecnologia (KLINGEBIEL & 

MONTGOMERY, 1961; LEPSCH et al., 1983), embora utilizada largamente para o 

nível dos agroecossistemas em questão. 

As terras da classe IV, por exemplo, apresentam limitações permanentes 

muito severas quando usadas para culturas anuais, com recomendação de 

alternância entre cultivos de ciclo mais longo e com um complexo sistema de manejo 

e de conservação do solo, mesmo com fertilidade natural boa ou razoável. Tais 

terras são enquadradas nesta classe por apresentarem declives acentuados, baixa 

profundidade efetiva e ainda por serem muito suscetíveis a erosão. 

As terras classe VI são consideradas, pela CUT, como impróprias para 

lavouras intensivas, sendo aptas para pastagens, florestas e algumas culturas 

permanentes protetoras do solo, desde que sejam usadas práticas complexas de 

conservação do solo. Suas principais restrições se relacionam a declividade, pouca 

profundidade efetiva e a pedregosidade. 

Com menor ocorrência, encontrou-se na região de estudo terras classificadas 

como classes III e II. Sendo a classe III as que se caracterizam por agrupar terras 

que podem ser cultivadas com culturas anuais, desde que haja adoção de práticas 

intensivas de conservação do solo. Apresentam entre as principais limitações fatores 

relacionados à drenagem, declividade e erosão, enquanto terras Classe II se 

caracterizam por serem terras boas para o cultivo de culturas anuais, com limitações 

moderadas, sendo necessárias práticas simples de conservação do solo. 
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6.3 Classificação de Capacidade de Uso das Terras: a visão não acadêmica 

 

Diferente da avaliação sob a ótica do conhecimento acadêmico, os critérios 

utilizados pelos agricultores contemplam não só aspectos específicos do solo e da 

terra, mas também as relações existentes entre as facilidades ou não de preparo do 

solo, o desenvolvimento das plantas, tanto cultivadas quanto espontâneas, 

ocorrência de plantas indicadoras e até as condições de acesso às diferentes glebas 

da propriedade entre outras, evidenciadas na tabela 5, onde é possível verificar, 

através dos fragmentos de relatos dos agricultores, que o uso das terras não se 

restringe somente ao meio físico. 

Tais relatos evidenciados na Tabela 5 permitiram a identificação de um grupo 

de critérios diagnósticos que auxiliam o agricultor na tomada de decisão, em relação 

ao uso das terras. Verifica-se nos critérios utilizados pelos agricultores que muitos 

são similares àqueles utilizados a partir da visão acadêmica. 

Conforme análise desta tabela verifica-se que critérios relacionados a solo, 

clima, erosão, água, plantas e condições de acesso à lavoura refletem na tomada de 

decisão por parte do agricultor ao definir o uso das terras e que esses critérios 

quando inter-relacionados possibilitam a definição de critérios que propiciarão uma 

melhor utilização da terra, conforme pode ser verificado nas citações dos 

agricultores 2 e 5, respectivamente. 

Solo um pouco mais fino, segura mais a umidade... o tipo de solo é um fator 
de decisão na hora de planejar a safra do ano. 
Área dos eucaliptos é uma área seca, tipo uma pedra, seco... seco mesmo, 
até os eucaliptos estão tombando, estão muito mal. É uma área de 
cascalho. 
 

Tais critérios relacionados ao solo influenciam diretamente no 

desenvolvimento das culturas. Autores como Lima et al. (2007) salientam que para 

um adequado desenvolvimento das plantas é necessário um solo bem estruturado, 

que assegure a obtenção de água e nutrientes e um suficiente espaço poroso para o 

fornecimento adequado de oxigênio. 

Outro critério importante, que se relaciona ao solo, e que foi evidenciado, é a 

matéria orgânica, conforme citado abaixo pelo agricultor 6: “Nas terras que tem mais 

matéria orgânica é mais fácil de trabalhar, tem melhor consistência”. 
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Tabela 5 - Critérios usados pelos agricultores para definir o uso das terras. 

Critérios de uso das terras Percepção dos agricultores 

Solos 
Profundidade solos 

A profundidade do solo cultivável é uma característica que 
interfere no manejo e na conservação do solo. (Agricultor 6) 

Textura 
Solo um pouco mais fino, segura mais a umidade... o tipo de 
solo é um fator de decisão na hora de planejar a safra do ano. 
(Agricultor 2) 

Pedregosidade 
Área dos eucaliptos é uma área seca, tipo uma pedra, seco... 
seco mesmo, até os eucaliptos estão tombando, estão muito 
mal. É uma área de cascalho. (Agricultor 5) 

Compactação 
Na área mais baixa o terreno é mais barrento e quando seca 
fica mais compactado... é mais difícil de manter a umidade. 
(Agricultor 4) 

Matéria orgânica 
Nas terras que tem mais matéria orgânica é mais fácil de 
trabalhar, tem uma melhor consistência. (Agricultor 6) 

Fertilidade 
Conhecer a terra e saber as necessidades da planta. 
(Agricultor 1) 

Permeabilidade 
Solo um pouco mais fino, segura mais a umidade. (Agricultor 
2) 

Clima 
Geada 

Áreas baixas não sofrem tanto com a geada no inverno. 
(Agricultor 6) 

Ventos frios 
Área dois é uma área desprotegida, pega vento de ponta a 
ponta, então ali plantamos milho ou pastagem, não da para 
plantar feijão e batata. (Agricultor 2) 

Seca A escolha da área de plantio depende do clima. (Agricultor 3) 

Erosão 
Declividade 

Escolha da área de plantio olhando a área do solo, a caída do 
terreno. (Agricultor 2) 

Cobertura do solo 
Onde os solos são mais fracos, procuramos colocar mais 
cobertura vegetal, e não mexer muito para recuperar as terras. 
(Agricultor 6) 

Água 
Risco de inundação 

Profundidade do lençol freático é muito superficial, então é só 
chover um pouco que o lençol sobe. (Agricultor 4) 

Elevação do lençol 
Freático 

A profundidade do lençol freático é bem baixa, o lençol é bem 
superficial, em torno de um metro, e é variável em toda a área. 
(Agricultor 4) 

Plantas Adaptação O milho se adapta em qualquer solo. (Agricultor 2) 

Plantas espontâneas 
Terra que tem mais força tem mais plantas espontâneas, 
caruru, beldroega, picão. As plantas espontâneas dão força 
para a terra. (Agricultor 2) 

Condições 
de acesso 

Distância 
(lavoura-casa) 

A horta fica em uma área perto de casa devido a proximidade, 
pois se ficar longe fica complicado por causa dos tratos 
culturais. (Agricultor 6) 
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Estudos como de Souza (2007) demonstram que a MO, faz com que a 

estrutura dos solos melhore, e, consequentemente, haja diminuição na DS, 

indicando uma melhor condição física do solo e ainda, segundo Alexander (1967), 

promove melhorias nas características químicas e biológicas do solo. Além do 

exposto a MO é um importante reservatório de nutrientes para os microorganismos e 

plantas (PEREZ et al., 2004). Além de ser uma prática preconizada pelo manejo 

ecológico do solo.  

De acordo com Casalinho et al. (2007) a MO influencia a estabilidade da 

estrutura do solo, o armazenamento de água, a porosidade e aeração, melhorando a 

resistência do solo à erosão, tornando-se, assim, um componente fundamental da 

sua capacidade produtiva. 

A erosão é outro critério diagnóstico que foi considerado, por ser muito 

comum nas terras estudadas. Sendo um dos fatores que mais contribui para a 

redução da capacidade produtiva das áreas, já que em grau elevado de ocorrência 

expõe a camada subsuperficial do solo, que apresenta alto teor de argila com 

coloração amarela/vermelha, dependendo da região, que dificulta as atividades 

agrícolas como é observado nos relatos dos agricultores 4 e 5 abaixo: 

Solo onde tem saibro e terra vermelha costuma produzir pouco... solo um 
pouco mais fino, segura mais a umidade... O tipo de solo é um fator de 
decisão na hora de planejar a safra do ano. 
Área dos eucaliptos é uma área seca, tipo uma pedra, seco... seco mesmo, 
até os eucaliptos estão tombando, estão muito mal. É uma área de 
cascalho. 

 
Segundo Machado et al. (2007) a erosão está entre as principais formas de 

degradação dos solos, acarretando prejuízos de ordem econômica, ambiental e 

social. Os agricultores relataram que as áreas afetadas pela erosão apresentam 

menor capacidade produtiva, o que pode ser observado pela redução da diversidade 

e da quantidade de plantas espontâneas e pela aparência e desenvolvimento tanto 

das plantas espontâneas quanto das cultivadas. 

Para Audeh et al. (2011) solos localizados nas porções mais altas do relevo 

apresentam-se mais rasos e mais suscetíveis ao processo erosivo e com menor 

capacidade de infiltração e armazenamento de água. 

Eventos relacionados ao clima, como geada, ventos frios e principalmente a 

seca provocam perdas na agricultura, à medida que dificultam o desenvolvimento 

dos cultivos, condicionando o uso das terras em questão, considerando suas 
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especificidades de localização. Como afirmado pelo agricultor 3 que diz que a 

escolha da área de plantio depende do clima. 

A água é um critério indispensável para a produção agrícola, sem a qual ela 

não existiria. Os recursos hídricos têm importância fundamental, pois a falta ou o 

excesso de água em determinados períodos da cultura pode inviabilizar a produção 

e até afetar seriamente os agroecossistemas equilibrados. Como se evidencia no 

relato do agricultor 4 que segue: “Profundidade do lençol freático é muito superficial, 

então é só chover um pouco que o lençol sobe”. 

Para os agricultores em questão a observação do critério adaptação das 

plantas cultivadas e plantas espontâneas é importante para a determinação do uso 

das terras. Autores como Altieri (2002) evidenciam que as plantas são importantes 

para indicar as condições que o solo oferece para o seu desenvolvimento. Já Favero 

et al. (2000) associam a presença das plantas espontâneas à importantes propósitos 

relacionados a adubação verde, além de promover a cobertura do solo, a ciclagem 

de nutrientes e incorporação de material orgânico ao solo, melhorando a sua 

estrutura a medida que rompe as camadas compactadas, favorecendo o 

desenvolvimento das raízes e a infiltração da água das chuvas e, ainda, 

minimizando os efeitos da erosão. As plantas espontâneas, que ocorrem no local 

onde será implantada a lavoura, são, portanto, um fator importante na tomada de 

decisão dos agricultores. Conforme se constata na citação do agricultor 2: “Terra que 

tem mais força tem mais plantas, caruru, beldroega, picão. As plantas espontâneas 

dão força para a terra”. 

Além dos indicadores já expostos relacionados ao solo, clima, plantas, água e 

erosão, se destacam ainda indicadores relacionados às condições de acesso à 

lavoura, que influenciam a decisão do agricultor familiar, principalmente quando se 

relacionam a culturas que necessitam de intensos tratos culturais, como as 

hortaliças. A percepção dos agricultores integrantes deste estudo sugerem que o 

uso das terras mais distantes e de difícil acesso, dentro da propriedade agrícola, 

deve ser realizado com culturas perenes que não demandam frequentes tratos 

culturais, como a fruticultura. Além do fator distância, são considerados também 

impedimentos físicos, caminhos ruins que limitam o tráfego, além da presença de 

córregos e sangas que dificultam o acesso às terras agricultáveis. 

As informações obtidas acerca do uso das terras, dado pelos agricultores em 

questão, esclarecem que os aspectos ligados aos fatores econômicos são 
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priorizados quando comparados aos relacionados ao meio físico na tomada de 

decisão em relação ao uso determinado, conforme verificamos na citação do 

agricultor 4: “Atualmente eu não faço adubação verde porque eu não posso deixar 

uma área sem uma cultura comercial, nem no inverno... mas faço rotação de 

culturas”. 

Tais constatações concordam com Sojaya (2005), ressaltando ainda que a 

decisão de uso das terras por parte dos agricultores é conduzida muito mais por 

fatores de ordem socioeconômica do que propriamente pela diferença nas 

características físicas de aptidão das terras. Este fato apresenta-se como um 

problema dos sistemas de avaliação das terras neste estudo e em trabalhos 

conduzidos em diversos países que priorizam os aspectos biofísicos em detrimento 

dos aspectos socioeconômicos e acabam por não atender à demanda do agricultor 

(BACIC et al., 2003; SOJAYA, 2005). 

Para D’agostini & Schlindwein (1998) um sistema de classificação 

interpretativo somente terá significado quando nele for reconhecida a complexidade 

das relações envolvidas em um agroecossistema. 

Todos os fatores discutidos neste item são importantes durante a tomada de 

decisão dos agricultores, que fazem parte deste estudo, permitindo a avaliação dos 

critérios usados na avaliação do uso das terras, bem como na qualidade de seus 

solos, por estarem sobre a influência direta do manejo realizado. Estes critérios, 

quando associados, permitem uma avaliação mais adequada às realidades regionais 

para definir o uso das terras. 

 

6.4 Relações existentes entre a CUT (conhecimento acadêmico) e a 

classificação do uso das terras a partir da percepção do agricultor 

(conhecimento não acadêmico) 

 

O uso que os agricultores dão às suas terras, a partir de seus critérios, a 

Capacidade de Uso das Terras na perspectiva acadêmica e o indicativo sobre a 

intensidade do uso, considerando o recomendado pela classificação e o uso dado 

pelo agricultor, estão apresentados na tabela 6. 

Verifica-se, ao analisar a tabela acima, que há, majoritariamente, uma 

sobreutilização das terras quando comparamos o uso dado pelos agricultores e o 

preconizado pelo sistema, considerando as classes em que foram enquadradas as 
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diferentes terras das propriedades estudadas. Em percentual menor, constatou-se 

um uso adequado das terras e não foi observada uma sub-utilização, ou seja, 

praticamente todos os agricultores não deixam de aproveitar as potencialidades que 

suas glebas apresentam, sobreutilizando-as  em alguns casos. 

As terras onde estão inseridas as propriedades agrícolas familiares, muitas 

vezes, são utilizadas com culturas anuais diversificadas, embora consideradas pela 

CUT impróprias para este uso, já que apresentam severas restrições relacionadas a 

solos e erosão, o que leva a constatação de que os critérios que definem o tipo de 

uso, previstos no sistema atual não refletem a realidade da agricultura da região de 

estudo, pois sugere que a maioria das terras, onde estão inseridos os agricultores 

familiares, não deveriam ser usados para cultivos com plantas anuais, como ocorre 

na prática, em muitos dos casos estudados. 

Conforme exposto na tabela 6, é possível verificar que o uso da terra, na 

percepção do agricultor, não reflete exatamente aqueles estabelecidos nos 

conceitos das classes que constitui o sistema CUT, pois na maioria dos casos, há 

utilização excessiva das terras. Isso se deve, em parte pela necessidade de uso e, 

provavelmente, pelo fato do sistema de classificação em estudo ter sido 

desenvolvido a partir de condições diferentes das que encontramos nessa região de 

estudo. Assim, à medida que se deixa de considerar os critérios diagnósticos que 

orientam as decisões dos agricultores, aumentam os riscos de ocorrer a 

sobreutilização das terras. 

Entre os principais critérios diagnósticos que são responsáveis e que 

caracterizam a sobreutilização das terras, destacam-se: a declividade, a 

profundidade efetiva e a pedregosidade. Tais critérios diagnósticos são importantes 

características dos agroecossistemas da região Sul do RS, onde este estudo foi 

desenvolvido. Esses agroecossistemas estão situados em áreas de relevo ondulado, 

associados a solos rasos e com afloramentos rochosos, fato decorrente do processo 

de colonização dessa região, que levou a ocupação das áreas de maior risco de 

degradação, pelas propriedades agrícolas familiares. 



49 

 

 

Tabela 6 - Uso das terras na perspectiva acadêmica (segundo a CUT) e não acadêmica (segundo a percepção do agricultor). 

Agroecos- 
sistema 

Gleba 
Uso do 
agricultor 

CUT Uso CUT 
Intensidade 

de uso 

1 

1 
Culturas 

perenes 

IV s-1,3 e-

1,2,3,6 

Passíveis de utilização com culturas perenes, pastagens ou reflorestamento e 

ocasionalmente com culturas anuais, apresenta sérios problemas de conservação do 

solo. 

Adequado 

2 Hortaliças IV s-3 e-1,2 

Passíveis de utilização com culturas perenes, pastagens ou reflorestamento e 

ocasionalmente com culturas anuais, apresenta sérios problemas de conservação do 

solo. 

Sobreutilizado 

3 
Cultivos 

anuais 
VI s-3 e-1,2,3 

Adaptadas para pastagens ou reflorestamento, com problemas simples de 

conservação do solo, impróprias para culturas anuais, porém cultiváveis apenas em 

casos especiais com algumas espécies permanentes protetoras do solo. 

Sobreutilizado 

4 Hortaliças IV s-1 e-1,2,6 

Passiveis de utilização com culturas perenes, pastagens ou reflorestamento e 

ocasionalmente com culturas anuais, apresenta sérios problemas de conservação do 

solo. 

Sobreutilizado 

2 

5 
Cultivos 

anuais 
VI s-2,3 e-1,2,3 

Adaptadas para pastagens ou reflorestamento, com problemas simples de 

conservação do solo, impróprias para culturas anuais, porém cultiváveis apenas em 

casos especiais com algumas espécies permanentes protetoras do solo. 

Sobreutilizado 

6 

Pastagens/ 

Cultivos 

anuais 

VI s-1,3 e-

1,2,3,6 

Adaptadas para pastagens ou reflorestamento, com problemas simples de 

conservação do solo, impróprias para culturas anuais, porém cultiváveis apenas em 

casos especiais com algumas espécies permanentes protetoras do solo. 

Sobreutilizado 

7 
Cultivos 

anuais 

VI s-1,3,4  

e-1,2,3,6 

Adaptadas para pastagens ou reflorestamento, com problemas simples de 

conservação do solo, impróprias para culturas anuais, porém cultiváveis apenas em 

casos especiais com algumas espécies permanentes protetoras do solo. 

Sobreutilizado 

3 
8 

Cultivos 

anuais 

III s-1,3 e-

1,2,3,6 

Passíveis de utilização com culturas anuais, perenes, pastagens ou reflorestamento, 

com problemas complexos de conservação do solo. 
Adequado 

9 
Cultivos 
anuais 

II e-2 
Passíveis de utilização com culturas anuais, perenes, pastagens ou reflorestamento, 

com problemas simples de conservação do solo. 
Adequado 

10 
Cultivos 
anuais 

III s-1 e-1,2,3,6 
Passíveis de utilização com culturas anuais, perenes, pastagens ou reflorestamento, 
com problemas complexos de conservação do solo. 

Adequado 

11 
Cultivos 

anuais 
III s-1 e-1,2,6 

Passíveis de utilização com culturas anuais, perenes, pastagens ou reflorestamento, 
com problemas complexos de conservação do solo. 

Adequado 
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Tabela 6 - Uso das terras na perspectiva acadêmica e não acadêmica (continuação). 

Agroecos- 

sistema 
Gleba 

Uso 

agricultor 
CUT Uso CUT 

Intensidade 

de uso 

4 

12 
Hortaliças 

/Flores 
VI a-1,4 

Adaptadas para pastagens ou reflorestamento, com problemas simples de conservação 

do solo, impróprias para culturas anuais, porém cultiváveis apenas em casos especiais 

com algumas espécies permanentes protetoras do solo. 

Sobreutilizado 

13 
Hortaliças 

/Flores 
VI a-1,4 

Adaptadas para pastagens ou reflorestamento, com problemas simples de conservação 

do solo, impróprias para culturas anuais, porém cultiváveis apenas em casos especiais 

com algumas espécies permanentes protetoras do solo. 

Sobreutilizado 

5 
14 

Cultivos 

anuais 

IV s-1,3 e-

1,2,6 

Passíveis de utilização com culturas perenes, pastagens ou reflorestamento e 

ocasionalmente com culturas anuais, apresenta sérios problemas de conservação do solo.  
Sobreutilizado 

15 
Culturas 

perenes 

IV s-1,3 e-

1,2,6 

Passíveis de utilização com culturas perenes, pastagens ou reflorestamento e 

ocasionalmente com culturas anuais, apresenta sérios problemas de conservação do solo. 
Adequado 

16 Hortaliças IV s-1,3 e-1,6 
Passíveis de utilização com culturas perenes, pastagens ou reflorestamento e 

ocasionalmente com culturas anuais, apresenta sérios problemas de conservação do solo. 
Sobreutilizado 

6 
17 Hortaliças 

III s-1 e-

1,2,3,6 

Passíveis de utilização com culturas anuais, perenes, pastagens ou reflorestamento, com 

problemas complexos de conservação do solo. 
Adequado 

18 Pastagem 
VI s-1,3,4,6 

e-1,2,3,5,6 

Adaptadas para pastagens ou reflorestamento, com problemas simples de conservação 
do solo, impróprias para culturas anuais, porém cultiváveis apenas em casos especiais 
com algumas espécies permanentes protetoras do solo. 

Adequado 

19 Hortaliças 
VI s-1 e-

1,2,3,6 

Adaptadas para pastagens ou reflorestamento, com problemas simples de conservação 
do solo, impróprias para culturas anuais, porém cultiváveis apenas em casos especiais 
com algumas espécies permanentes protetoras do solo. 

Sobreutilizado 

20 
Cultivos 

anuais 

VI s-1,3,4  

e-1,2,3,6 

Adaptadas para pastagens ou reflorestamento, com problemas simples de conservação 
do solo, impróprias para culturas anuais, porém cultiváveis apenas em casos especiais 
com algumas espécies permanentes protetoras do solo. 

Sobreutilizado 
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Ainda que boa parte das terras tenham sido classificadas como áreas cujo 

cultivo anual implicaria em risco elevado de degradação, foi possível verificar, 

também, que as práticas de manejo adotadas pelos agricultores, se constituem em 

estratégias para minimizar os riscos de utilização acima daquele considerado mais 

adequado. Por exemplo, o Agricultor 4, que está inserido em local onde o lençol 

freático é superficial, fez a incorporação da casca de arroz que deixa a terra mais 

solta, agregada e melhor drenada, superando o fator adverso que é a drenagem 

deficiente, como exposto a seguir: "Para melhorar a drenagem é bom incorporar 

casca de arroz ao solo, nos canteiros”. 

Verificou-se que o Agricultor 6 adota estratégias que visam minimizar as 

dificuldades impostas pelas características dos solos como textura, profundidade do 

horizonte superficial e fertilidade dos solos com o uso de culturas de mais fácil 

adaptação as limitações, impostas pelos solos, como pode ser observado no relato 

abaixo:  

Para culturas perenes usa-se os solos mais fracos, procura colocar mais 
cobertura vegetal, como ervilhaca, e não mexer muito com a terra. As 
culturas anuais são implantadas onde os solos são mais fortes, pois é 
necessário mexer mais com a terra. Então como nessas terras tem mais 
matéria orgânica é mais fácil de trabalhar, tem uma melhor consistência. 
 

Para o Agricultor 1 a principal estratégia para o uso das terras é: “conhecer a 

terra e saber as necessidades das plantas, diminuído assim as possibilidades de 

erros e perdas na atividade agrícola”. 

Tais exemplos demonstram que os agricultores, participantes deste estudo, 

utilizam técnicas baseadas em sua percepção, para manter as terras que cultivam 

em condições razoáveis do ponto de vista de suas características gerais. 

A partir do exposto considera-se que a sobreutilização das terras é uma 

condição criada pelos pressupostos e critérios que definem e caracterizam os 

diferentes níveis categóricos que foram estabelecidos pela CUT, já que os 

agricultores que fazem parte desses agroecossistemas entendem, a partir do seu 

conhecimento localmente desenvolvido, que essas terras apresentam 

potencialidades para o cultivo proposto e que, de acordo com sua percepção, não 

estão em condições de utilização excessiva. Isso decorre do conjunto de critérios 

que utilizam e que extrapolam as questões relacionas ao solo e à terra, os quais são 

os determinantes do sistema CUT.  
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Neste trabalho foi possível perceber que os agricultores buscam 

adequar/minimizar às limitações decorrentes dos fatores ambientais, através o 

emprego de técnicas desenvolvidas a partir de suas experiências, adquiridas ao 

longo do tempo. Esta percepção é permeada pelo contexto socioeconômico e 

cultural e pelas técnicas tradicionalmente usadas na agricultura. Segundo Pelissari 

et al. (2003) a percepção dos agricultores influencia a tomada de decisão, permitindo 

o uso racional dos recursos naturais. 

Destaca-se ainda que os agricultores aqui evidenciados conduzem sistemas 

de produção de base ecológica, adotando práticas preconizadas sob a visão 

científica da Agroecologia, práticas estas que provavelmente contribuem para o bom 

desempenho das atividades agrícolas, favorecendo o uso das terras que em tese 

teriam limitações para um uso mais intensivo na agricultura. 

Nestes agroecossistemas o manejo que a maioria dos agricultores adota 

consiste no uso de adubação verde, cobertura do solo, adubação orgânica, 

aproveitamento de resíduos, a não utilização de agrotóxicos, rotação de culturas, 

cultivos intercalados, pousio e capina manual, técnicas estas que auxiliam na 

melhoria da qualidade dos solos, preconizadas pelo manejo ecológico do solo. Estas 

práticas têm como finalidade promover o aumento da biodiversidade no solo, a 

produção de biomassa e a ciclagem/reciclagem de nutrientes, disponibilizando 

nutrientes ao solo, além de reduzir a erosão (AUDEH, 2010). 

Para Caporal & Costabeber (2002), a Agroecologia se constitui em um 

apanhado de conhecimentos e métodos que permitem avaliar cada agroecossitema 

em busca da sustentabilidade agrícola, minimizando os impactos adversos ao meio 

ambiente, promovendo a melhor compatibilização entre as atividades produtivas com 

o potencial dos agroecossistemas, em busca da redução do uso de insumos 

externos e não renováveis. 

Na produção de base ecológica existe uma inter-relação entre o solo, o clima 

e os seres vivos, que ao serem manejados com respeito e de acordo com as 

características locais, sofrem poucas alterações e tem seu potencial máximo 

aproveitado, razão pela qual, sistemas de produção de base ecológica dependem da 

sabedoria de cada agricultor, desenvolvida a partir de suas experiências e 

observações locais para terem sucesso. Além disso, o manejo de base ecológica se 

baseia em solos bem estruturados, na biodiversidade, na proteção, no bom 

desenvolvimento das raízes e na autoconfiança do agricultor (PRIMAVESI, 2008). 



53 

 

 

Neste contexto, observou-se um distanciamento entre a classificação 

preconizada no sistema da CUT (uso tecnicamente recomendável) e o uso real das 

terras que, normalmente, o agricultor faz em sua propriedade. 

Destaca-se ainda que agricultores de base ecológica, 2, 5 e 1 

respectivamente, integrantes deste estudo e localizados na região Sul do RS, 

desenvolveram critérios baseados em suas percepções. Evidências destas 

constatações destacam-se abaixo: 

Conhecer a terra e saber as necessidades da planta. 
O uso depende da terra, em algumas áreas produz melhor o milho, em 
outras o feijão, a gente vai trocando, sempre fazendo rotação de culturas 
para que o solo não fique desgastado por usar sempre a mesma cultura, 
evitando doenças. O que determina o que vai ser colocado em cada área é 
a adaptação da planta a aquela área, por exemplo, onde nasce muita planta 
invasora do tipo gramínea não se planta feijão porque é difícil de capinar, 
mas se planta milho. 
As plantas espontâneas dão força para a terra, quando se deixa uma terra 
descansar as sementes que estão na terra germinam e trazem força para a 
terra, é necessário usar na terra: calcário, esterco, adubação verde e deixar 
descansar. 

 
As citações acima levam ao reconhecimento de como é importante o uso de 

critérios não convencionalmente estabelecidos na classificação usada no presente 

trabalho. Estudos como o de Audeh et al. (2011) ressaltam que o uso de indicadores 

como as plantas espontâneas e o seu desenvolvimento, bem como o das plantas 

cultivadas, são importantes para avaliar se o solo oferece condições adequadas 

para o bom desenvolvimento das plantas. Condições essas relacionadas à estrutura 

do solo, capacidade de armazenamento de água e capacidade que o solo possui de 

fornecer nutrientes. 

Critérios não relacionados ao solo também representam grande importância 

para a avaliação do uso das terras, de acordo com a percepção dos agricultores, 

como as condições de acesso às terras, que é um critério que o sistema CUT não 

considera e no caso da agricultura familiar, é de extrema importância já que estas 

terras localizam-se em regiões íngremes, com a presença de matas e córregos no 

interior das propriedades agrícolas. Isto se justifica principalmente quando se trata 

do uso das terras com culturas que necessitam de intensos tratos culturais, como 

oleráceas e frutíferas, independentemente destas terem um potencial maior para 

serem usadas mais intensivamente. 

Os indicadores mencionados neste estudo auxiliam na tomada de decisão em 

relação ao uso das terras e representam importantes contribuições dos agricultores 
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familiares em questão. Para D’agostini & Schlindwein (1998) um sistema adequado, 

de classificação de uso das terras deve fundamentar-se nos valores e experiências 

das comunidades locais e ainda representar a realidade local, suas fragilidades e 

potencialidades. Percebe-se ainda que para os agricultores, todos os fatores 

mencionados, representam um procedimento natural, visto que eles observam estes 

fatores ao avaliar como deve ser conduzido o trabalho nas terras onde cultivam. 

À medida que agricultores observam e convivem com as dificuldades 

impostas pelos critérios relacionados às limitações de uso das terras, vão 

empregando técnicas adaptadas às necessidades locais, desenvolvidas na 

propriedade agrícola. 

Tamanho a importância dessas contribuições, propõe-se a inclusão de 

critérios que normalmente são utilizados no planejamento das atividades agrícolas, 

como diagnósticos para a determinação da Capacidade de Uso. Em síntese essa 

pesquisa propõe a incorporação de indicadores que extrapolam aqueles 

convencionalmente estabelecidos tanto para avaliar características da terra como do 

solo, de forma que representem a realidade da agricultura familiar regional. 
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7 Conclusões 

 

- Os critérios utilizados pelos agricultores na definição do uso das terras são: 

profundidade do solo; textura, pedregosidade, compactação, matéria orgânica, 

fertilidade, permeabilidade, geada, ventos frios, seca, declividade, cobertura do solo, 

risco de inundação, elevação do lençol freático, adaptação das plantas cultivadas e 

plantas espontâneas, distância da lavoura a casa. 

- As glebas das propriedades estudadas são classificadas, em termos de 

Capacidade de Uso, como classe II, III, IV e VI, tendo como sub classes s 

(problemas relacionados ao solo), e (problemas relacionados à erosão) e a 

(problemas relacionados ao excesso de água). As limitações mais severas se 

relacionaram à declividade, drenagem, erosão, profundidade do solo e 

pedregosidade e/ou afloramentos rochosos. 

- O uso dado pelo agricultor e o preconizado pela base teórica da 

classificação proposta por Klingebiel & Montgomery (1961), são similares, permitindo 

compreender que a utilização do referido sistema contempla, em parte, à realidade 

do uso da terra dado pelos agricultores. O contraditório, se assim pode-se dizer, está 

relacionado a sobreutilização que às vezes se observa no uso dado pelo agricultor. 

Isso, no entanto, decorre de escolhas que este faz em decorrência de outros critérios 

que utiliza e que são justificados pela necessidade de uma melhor operacionalização 

das tarefas, inerentes a um determinado sistema de produção, como por exemplo o 

de oleráceas, que normalmente é estabelecido próximo de aguadas, 

independentemente de outros fatores. Outros critérios relacionados a adaptação das 

plantas cultivadas e plantas espontâneas e distância da lavoura a casa, que não 

estão relacionados nem ao solo nem a terra são utilizados pelos agricultores, 

inferindo-se, assim, que a inclusão desses outros critérios poderia tornar este 

processo de avaliação mais adequado às suas realidades. 
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Planilha – Levantamento do meio físico 

 
Unidade agrícola familiar: ___________________________ 

Localização: _____________________________________ 

Tamanho: _______________________________________ 

 

Mapa: 

App 
Culturas Anuais 
Culturas perenes 
Recursos hídricos 

Benfeitorias 
Afloramentos 
Solos rasos 
Solos profundos 

 

 
Gleba: 
Profundidade efetiva 

(  ) Muito profundo 
(  ) Profundo 
(  ) Moderadamente profundo 
(  )Raso 
(  ) Muito raso 

Declividade   

(  ) Classe A (-2%) 
(  ) Classe B (2 a 5%) 
(  ) Classe C (5 a 10%) 
(  ) Classe D (10 a 15%) 
(  ) Classe E (15 a 45%) 
(  ) Classe F (45 a 70%) 
(  ) Classe G (+70%) 

Uso atual 

(  ) Floresta 
(  ) Campo nativo 
(  ) complexo vegetacional 
(  ) Pastagem 
(  ) Lavoura 
(  ) Horticultura 
(  ) Silvicultura 
(  ) Pousio 
(  ) Consorciação 

Pedregosidade   

(  ) Fragmentos grosseiros (até 
20cm) 
(  ) Matacões (+20 cm)  
(  ) Afloramentos rochosos 

Drenagem  

(  ) Excessivamente drenado 
(  ) Fortemente drenado 
(  ) Acentuadamente drenado 
(  ) Bem drenado 
(  ) Moderadamente drenado 
(  ) Imperfeitamente drenado 
(  ) Mal drenado 

Risco de Inundação   

(  ) Ocasionais (+ 5 anos 
recorrência) 
(  ) Freqüentes (1 a 5 anos 
recorrência)  
(  ) Muito freqüentes/anuais (1 ou 
+ ao ano) 

Erosão (Laminar=remoção da camada 

uniforme. Sulcos=abertura de sulcos) 
(  ) E. Laminar ligeira 
(  ) E. L. moderada 
(  ) E. L. severa 
(  ) E. L. muito severa 
(  ) E. L. extremamente severa 
(  ) Erosão sulcos 

 

Coordenadas: 
S 
W 

Elevação 
Ponto 

 
 
Textura: 
 
 
Declividade: 
1) 
2) 
3) 
 
 
Teste de infiltração: 
1) 
2) 
3) 
 
 
Profundidade efetiva: 
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